
ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION 

AVISOS IMPORTANTES  

1 - SECRETARIA – atenderá a partir de 04/01/2021 das 7h às 
12h e das 13h às 16h. 
 

2 - TESOURARIA – atenderá a partir de 04/01/2021 das 7h às 
12h e das 13h às 16h.  
 
                              

3 - BAZAR – atenderá de 04/01/2021 das 08h às 14h para venda 
de material e uniforme. 
 

4 - VENDA DE LIVROS - os livros poderão ser adquiridos pelas 
famílias diretamente com as livrarias (físicas, virtuais), de livre 
escolha. A escola oferece a sugestão da Livraria Itagyba. Segue 
código de acesso para os pais: 
www.livrariaitagyba.com.br: 76vtqpyg 
 
Observações:  

• Não faremos a venda de livros na escola. 
• As listas dos livros e materiais estão na página inicial 

do site da escola. 
 

5 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL – ZOUGLEE. Os valores 
estão sendo revistos e o acesso será disponibilizado em janeiro. 
 

6 - CONTATO COM A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – em 
janeiro será disponibilizado um número de WhatsApp para 
contato direto com cada coordenador pedagógico.  
 

    

 

 

 



  7 - HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA (no possível retorno 
presencial e/ou parcial) 

MANHÃ 

• Educação Infantil 
Maternal I e II das 7h30 às 11h40 
Infantil I e II das 7h15 às 11h50 

• Ensino Fundamental anos iniciais das 7h30 às 12h 
• Ensino Fundamental anos finais das 7h15 às 11h40 ou 12h30   
• Ensino Médio das 7h15 às 12h30 ou 13h20.    

  

TARDE  

• Educação Infantil 
Maternal I e II das 13h às 17h10 
Infantil I e II das 12h45 às 17h20 

• Ensino Fundamental anos iniciais das 13h às 17h30 
 

8 - TROCA DE LIVROS – a partir do dia 04/01, a sala 24 (corredor 
vermelho) estará disponível para a troca de livros. Pedimos que 
tragam os livros que não serão mais usados e que estejam em boas 
condições para serem trocados. 

Obs.  A escola não receberá uniformes, aguardar uma nova data para 
a troca. 

 

 

 

 

A Direção 

 

 

 



ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION 

INÍCIO DAS AULAS E REUNIÕES – 2021 

01/02/2021 (segunda-feira): 

• Início das aulas do Ensino Fundamental anos finais e Ensino 
Médio. 

• Reunião de Pais e/ou Responsável pelos estudantes da 
Educação Infantil e entrega de material para os respectivos 
anos às 18h. 

02/02/2021 (terça-feira): 

• Início das aulas do Ensino Fundamental anos iniciais e 
estudantes do período Intermediário e Integral (deste 
segmento). 

03/02/2021 (quarta-feira): 

• Início das aulas da Educação Infantil e estudantes do período 
Intermediário e Integral (deste segmento). 
Obs. Para os estudantes de Educação Infantil, trazer atestado 
médico para aulas de natação. 

06/02/2021 (sábado) 

• Reunião de Pais e/ou Responsável pelos estudantes do Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio. 

• Reunião de Pais e/ou Responsável pelos estudantes do 
Período Intermediário e Integral do Ensino Fundamental anos 
iniciais. 

Obs. Os horários das reuniões serão marcados posteriormente e 
enviados por WhatsApp. 

         O calendário do ano letivo completo de 2021 estará disponível 
no site da escola e será mostrado e explicado aos estudantes no 
início do ano letivo de 2021, sendo que poderá haver alterações. 

         Em janeiro será informado como acontecerá o retorno das 
aulas. 

  A Direção 


